
Hiep hoi, geschiedenis!!! 
 
Geschiedenis saai? Hoe kom je er bij! Er valt zoveel leuks en interessants te 
beleven aan vroeger. En je hebt er nog wat aan ook. Wie de wereld van nu 
door de bril van ‘toen’ bekijkt, ziet meer en kijkt anders. Wie gisteren ontdekt, 
begrijpt vandaag beter. 
 
Op het Wereldtijdpad loop je door ‘gisteren’. Je kiest zelf wie je er tegen wil 
komen. Vikingen, ridders, Willem van Oranje, ontdekkingsreizigers, 
uitvinders, kunstenaars… Je kunt kiezen uit diverse themawandelingen en 
speurtochten. Je leest dan alleen de informatie die over het gekozen thema 
gaat. Zo kom je niet om in al die andere wetenswaardigheden.  
 

 
 

 
 

 

Servicepakket  voor basisscholen 
 
Basisscholen in Rijssen-Holten kunnen exclusief gebruik maken van de volgende 
faciliteiten van het Wereldtijdpad: 
 
1. Gratis leskisten (informatie en reserveren: www.bibliowijzeroverijssel.nl > 

Selecteer gemeente: Rijssen-Holten > Typ trefwoord: Wereldtijdpad > Zoeken).  
Keuze uit: 
- Tijdlijn jaartelling (groep 5/6): flexibele, 25 meter lange ‘tijdbalk’. 
- Rijssen en de Romeinen (groep 5/6): de Romeinen in Nederland. 
- Toen oma en opa op de lagere school zaten (groep 5/6). 
 
N.B. De leskisten zijn ‘teacherproof’, dat wil zeggen dat ze zonder al te veel 
voorbereiding direct te gebruiken zijn. Alles zit er in: van compacte handleiding 
tot uitgeschreven verhalen en van kant-en-klare werkvormen tot illustraties, 
voorwerpen en maquettes. 
 

2. Gastles van de projectleider van het Wereldtijdpad (onderwijskundige met 
onderwijsbevoegdheid). Afspraak via info@wereldtijdpad.nl. 
Keuze uit: 
- ‘Hiep hoi, geschiedenis!!!’  
  (geschiedenis kun je zien, je eigen tijdbalk, een jaarpaaltje voor je zelf)  
- ‘Aga en Claudius’  
  (over hoe Bataafse en Romeinse kinderen leefden) 
-.’Mijn opa en oma zijn ook klein geweest!’  
  (over verschillen en overeenkomsten in de achterliggende 50 jaar). 
 

3. Hulp bij het uitzetten van een activiteitentocht langs een deel van het 
Wereldtijdpad (adviezen, suggesties, tips). Verzoek via info@wereldtijdpad.nl. 

  

 

Wereldtijdpad? 
 
Het Wereldtijdpad loopt van Rijssen naar Holten. Het is in 2008/2009 aangelegd. 
Langs de route is de grootste ‘tijdbalk’ van de wereld uitgezet. Die bestaat uit ruim 
2000 paaltjes, voor elk jaar van onze jaartelling één. Ieder paaltje is voorzien van 
een informatiekubus waarop gebeurtenissen uit het betreffende jaar staan. Op het 
Schild in Rijssen staat een monumentale paal voor jaar 1. In hartje Holten vind je 
de kunstzinnig vorm gegeven jaarpaal van het vorige jaar. Je kunt ook van Holten 
richting Rijssen lopen. Je loopt dan steeds dieper het verleden in. Ook interessant. 
Aan tientallen paaltjes zijn QR-codes bevestigd. Als je die scant krijg je een 
bijzonder filmpje te zien. Het Wereldtijdpad is opgedeeld in negen 
rondwandelingen van 4 – 10 km. Onderweg heb je via je smartphone toegang tot 
wandelkaartjes, themawandelingen, foto’s en filmpjes (wtpmobiel.nl). 
 

                                                                  www.wereldtijdpad.nl 
 

 

GESCHIEDENIS IS NIET VAN GISTEREN…. JE LOOPT ER DAGELIJKS TEGENAAN! 
 


